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Pravidelné prodejní trhy 
na centrálním parkovišti 

se konají 14. dubna.

Jaro svými hudebními tóny přivítal v Městském kině Jas 20. března 2009 náš 
nejvýraznější mladý český houslista Pavel Šporcl, který díky svému umění 
a nekonvenčnímu vystupování slaví úspěchy u všech generací posluchačů 
na nejvýznamnějších pódiích u nás i v zahraničí. Prvním koncertem tak bylo 
zahájeno THJ 2009. Na fotografiích nahoře Krystyna Černá, výtvarnice, dole 
Pavel Šporcl a Petr Jiříkovský.

(Text a foto: -abr-)

Zatrhněte si 
v kalendáři
3. 4. Noc s Andersenem 
(www.tanvald.cz/knihovna)
4. – 21. 4. „Spi, panenko, jen spi“
– výstava kočárků pro panenky 
(Zámeček Smržovka )
5. 4. Michal je kvítko! (Městské kino 
Jas Tanvald 14 h.)
5. 4. O slepičce kropenaté – pohádku 
Františka Nepila pro rodiče s dětmi. 
V Desné v Riedlově vile. Hraje loutkář-
ský spolek Na židli z Turnova. 
11. 4. ARAKAIN – koncert v rámci turné 
(Parkhotel Smržovka)
16. 4. Miroslav Donutil – Cestou ne-
cestou (Městské kino Jas Tanvald 19 h.) 
24. 4. II. koncert THJ 2009: Š. Rak – 
kytara, A. Strejček – umělecký před-
nes (Městské kino Jas Tanvald 19 h.)
21. 4. Koncert ZUŠ Tanvald v Desné 
v Riedlově vile od 17 hod.
25. 4. Stará bába tančí – divadelní 
představení v rámci turné herečky Luby 
Skořepové. (Sklář – Desná)
25. 4. Výstava mysliveckých trofejí za 
rok 2008. (Zámeček – Smržovka)
29. 4. Zájezd do Jelení Gory
30. 4. Pálení čarodějnic v Tanvaldě na 
hřišti na Honvartě.
1. 5. Hvězdicový výstup na tanvald-
ský Špičák – 10. ročník
3. 5. Víš přece, že neslyším, když teče 
voda (Městské kino Jas Tanvald 19 h.)
5. 5. Teplický komorní orchestr
Nálady Petra Macka (Městské kino Jas 
Tanvald 19 h.)
15. 5. III. koncert THJ 2009: Orchestr 
ATLANTIS (Kostel Šumburk n. D.)
16.5. Muchovman 2009
22. – 24. 5. Pouť + sympózium v Desné

(Více na str. 5 + 6)

11. – 13. 4. 
Veselé Velikonoce 

Abyste byli 
na sebe milí,

aby vám jaro 
dodalo hodně 

síly.
Všem 

čtenářům 
Tanvaldského

zpravodaje
krásné 

Velikonoce!

Pozvánka 
na zastupitelstvo

Schůze zastupitelů města 
Tanvaldu se uskuteční ve středu 
22. dubna od 16 hodin ve velké 
zasedací místnosti radnice.

Náročná zima
O více než půl milionu korun oproti 

rozpočtu si vyžádala údržba místních 
komunikací včetně chodníků v prvních 
třech měsících roku 2009. Zimní sezóna 
byla dlouhá, což si pochvalují vlekaři, 
avšak na údržbu chodníků a silnic nároč-
ná. To potvrdil ing. Ilja Vulterýn z odboru 
rozvoje MěÚ Tanvald, kterého jsme 
zpovídali v době uzávěrky Tanvaldského 
zpravodaje, po předjarní chumelenici ve 
čtvrtek 19. 3. 2009. „V období od listopa-
du 2008 do dnešního dne jsme použili 
celkem 269,7 tun soli za celkovou hod-
notu 698 545 korun,“ uvedl I. Vulterýn a 
dál upřesňuje: „Přesto, že v lednu nebyl 
sníh, muselo se sypat, od února pak 
přibylo i pluhování sněhu. Nový sypač 
MAN 13240 nám perfektně pomohl 
k udržení sjízdnosti všech komunikací. 
Jeho sypačem prošlo 255,6 tun soli za 
642 263 korun. Na chodníky a cesty pro 
pěší pak zaměstnanci vysypali čtrnáct 
tun soli za 53 282 korun.“ Tato částka 
ještě zřejmě není, s ohledem na povětr- 
nostní podmínky na Tanvaldsku, navzdory 
datu v kalendáři, konečná.  -abr-

Po zimě přišlo jaro v Tanvaldě 
i hudební, a to tentokrát na den přesně

Velikonoční prázdniny
Velikonoční prázdniny mají školáci a 
studenti ve čtvrtek 9. dubna a v pátek 
10. dubna 2009. Pozor na některé auto-
busové spoje, které jezdí jinak než v době 
školního vyučování.

Velkoobjemový 
odpad

Jednorázový sběr 
velkoobjemových odpadů 

se uskuteční 25. dubna 2009. 
Tak jako při předcházejících sběrech 
budou sbírány odpady, které pro své 
rozměry nebo vlastnosti nelze uložit 
do kontejnerů a popelnic jako běžný 
domovní odpad. Sběr bude prováděn 
velkoobjemovými kontejnery z obvyk-
lých stanovišť. Na sběrná místa je 
zakázáno odkládat pneumatiky, auto-
součástky, stavební suť, běžný komu-
nální odpad a nebezpečné odpady. 
Nebezpečné odpady (chemikálie, 
barvy, nádoby od barev, akumulátory 
a baterie, látky znečištěné ropnými 
produkty nebo jinými chemikáliemi, 
zářivky a výbojky, léky, kosmetika 
apod.) mohou občané odevzdat denně 
(mimo neděle) ve sběrném dvoře 
v České ul. Odpad lze na stanoviště 
ukládat pouze v sobotu 25. dubna 
2009 od 6.00 do 8.30 hod. Odkládat 
ho mimo stanovenou dobu je zakázá-
no! Podrobné informace o sběru 
poskytuje ing. Vulterýn, telefonicky na 
č. 483 369 555 nebo 723 902 879.

Sběr železného šrotu 
z obvyklých stanovišť 

pořádají hasiči z Tanvaldu 

v sobotu 18. 4. 2009.
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V jízdních řádech Libereckého kraje 
přibylo na začátku minulého měsíce 
několik změn. Mezi ně patří chystané 
sezónní autobusy do Polska, nové za-
stávky nebo kosmetické úpravy odjezdů 
některých spojů. Změny začaly platit 8. 
března a jejich plné znění je k dispozici 
v tanvaldském infocentru.

O několik minut dříve nově vyjíždí au-
tobusový spoj č. 17 z Jablonce nad Nisou 
do Harrachova (odjezd z JBC v 13.38 
hod.). Stejně posunuty jsou i odjezdy ze 
zastávek Kořenov, Údolní bouda a také 
z dalších stanic před Harrachovem. 
Jízdní doba se změnila i u ranního auto-
busu, vyrážejícího z Jablonce nad Nisou 
v půl šesté ve směru Děčín, Most. 
Naopak nedělní spoj č. 6 vyjíždí o dvacet 
minut později.

Také linka č. 7 z Liberce do Tanvaldu, 
Jilemnice a Náchoda jezdí o několik 

Vyrazili byste místo barvení vajíček 
nebo běhání s pomlázkou raději na sjez-
dovku? Žádný nesplnitelný sen. Pokud 
počasí dovolí, prodloužený víkend na 
lyžích umožní areál Tanvaldský Špičák, 
Čertova Hora v Harrachově, Rejdice 
nebo ski areál U Vozdeckých ve 
Smržovce.

Upravené sjezdovky a mimosezonní 
ceny uvítají jarně naladěné lyžaře v Har-
rachově. Provozovatelé ski areálu 
Čertova Hora předpokládají, že díky 

V rámci obnovy vozového parku byly z městského rozpočtu pro technické 
služby pořízeny dva užitkové vozy. Auta slouží zajištění běžné operativy při 
údržbě města, na rozvoz zaměstnanců, na převážení nářadí, zařízení, pracov-
ních pomůcek a materiálu. Obě vozidla, včetně příslušenství, byla pořízena 
za celkovou částku 1 100 000 korun.  (Text a foto: -abr-)

Obnova vozového parku

minut dříve (z Tanvaldu v 16.30 hod.). 
Spoje 4, 5, 6 a 7 nově staví i v zastávce 
Poniklá závod.

Cestující se letos opět dočkají sezon-
ního autobusu do Jelenie Góry, který 
bude stavět v Jablonci nad Nisou, 
Tanvaldě a Harrachově. „Probíhá licenč-
ní řízení, jízdní řád bude zveřejněn před 
zahájením provozu linky,“ informovalo 
ČSAD Jablonec nad Nisou. Tradiční 
sobotní provoz linky bude zahájen na 
začátku dubna a ukončen před vánoční-
mi svátky (od 4. 4. do 19. 12.). Připravuje 
se také rozšíření sezonního spoje do 
Szklarske Poreby. 

Drobné úpravy se nevyhnuly ani vla-
kovým řádům. V Libereckém kraji přibyl 
nový spoj z Jilemnice do Staré Paky a 
změnily se i odjezdy u některých vlaků. 
Spěšný vlak z Liberce do Drážďan teď 
staví i v Chotyni.  -veš-

Březen přinesl změny jízdních řádů

Zloděj přepadl 
prodejnu tabáku 

Se zbraní v ruce přepadl neznámý 
pachatel ve středu 4. března prodejnu 
tabáku v tanvaldské Krkonošské ulici 
(naproti infocentru). 

Zakuklený muž české národnosti vešel 
do prodejny kolem jedenácté hodiny. 
K loupežnému přepadení se vyzbrojil 
krátkou střelnou zbraní. Po činu utekl 
k parkovišti u nákupního centra Penny 
a po vyběhnutí plechového schodiště 
zmizel nad budovou Městského úřadu.

Policie žádá svědky události o sdělení 
jakékoliv informace vedoucí k dopadení 
pachatele. Ten je podle popisu ve věku 
kolem třiceti až čtyřiceti let, 180 centime-
trů vysoký, štíhlý, světlé pleti a z poodha-
lené kukly byl znatelně viditelný knír. 
V době přepadení byl oblečen v tmavě 
hnědé šusťákové bundě s černými náple-
ty. Pod ní měl oblečenou černou mikinu 
s kapucí, staženou přes hlavu. Svědkové 
události se mohou přihlásit na nejbližší 
služebně Policie ČR nebo své informace 
sdělit na tel: 974 474 101.  -veš-

Další přepadení
Jen týden po přepadení trafiky 

v Krkonošské ulici došlo k loupežnému 
přepadení obsluhy čerpací stanice v are-
álu dopravy Sebatrans. Neznámý útoč-
ník si vyhlédl, až bude obsluha před 
uzavírací dobou sama. Se zbraní v ruce 
si pak vynutil nejen obsah pokladny, ale 
i trezoru a také ženinu hotovost z kabel-
ky. Žena, která byla fyzicky napadena, 
si prožila hrůzné chvilky. To když útočník 
ženu naložil do auta a ona netušila, co 
bude následovat. Žena byla posléze 
propuštěna na svobodu a převezena na 
ošetření do nemocnice. Obě přepadení, 
která se v březnu v Tanvaldě udála  jsou 
v šetření Policie ČR.  -abr-

Pozor na zloděje!
Zejména v marketech by měli být lidé 

opatrní na své peněženky a nenechávat 
je bez dozoru v tašce na nákupním vo-
zíku. To se v minulosti nevyplatilo už 
mnoha lidem. Vždyť kvůli desetikoruně  
vám v prodejně  vymění i vozík. „Prohlížel 
jsem si zboží a pak se vrátil ke svému 
nákupu, jaké bylo mé překvapení, když 
jsem po zaplacení zjistil, že ve vozíku 
mám místo mince už jen žeton. Museli 
těch pár věcí přendávat,“ říká jeden ze 
zákazníků Penny. Bezpečnostní služby 
v obchodech jsou oprávněně ve střehu. 
Ke krádežím zboží vyjíždí v jednom dni 
i  několikrát  strážníci městské policie. 
Další informace přinesem v příštím čísle 
zpravodaje.  -abr-

Návštěvníci i obyvatelé Jizerských hor 
si letos v létě opět mohou užívat výhledu 
ze sedačky lanové dráhy na Špičák. Ta 
bude po roční pauze znovu v letním 
provozu.

Při loňském zdolávání kopce na roz-
hlednu tanvaldský Špičák se turisté 
museli spolehnout výhradně na vlastní 
nohy. Z důvodu úprav sjezdovky byla 
lanovka mimo provoz. Letos budou mít 
opět na výběr ze dvou možností – vystou-
pat na Špičák pěšky nebo se nahoru 

Valná hromada 
honební společnosti

Honební společnost Zlatá Olešnice ozna-
muje konání valné hromady dne 4. dub-
na 2009 v penzionu Brokos ve Zlaté 
Olešnici na Vrších od 16 hod.  -red-

Řidiče na jaře 
čeká přezouvání
Přezutí ze zimní výbavy na letní čeká 

na jaře řidiče motorových vozidel. V oka-
mžiku, kdy teploměr za oknem začne 
pravidelně ukazovat více než plus sedm 
stupňů, je třeba nasadit letní pneumatiky. 
Řidiči by přezouvání neměli podceňovat, 
protože auto se zimními gumami se na 
silnici chová jinak než s letními. Při vyšší 
rychlosti sedí hůř na silnici, pneumatiky 
rychleji ubývají, jsou hlučnější a více se 
opotřebovávají. Záleží také na tom, jest-
li je vozidlo používáno pouze na popojíž-
dění po regionu nebo i k delším vzdále-
nostem.

Největší zájem o přezutí pneumatik 
očekává tanvaldský autoservis Pavla 
Tůmy v dubnu. „Obecně platí, že se má 
přezouvat, když teploty dlouhodobě ne-
klesnou pod sedm stupňů. U nás pod-
mínky obvykle dovolí přezout trochu déle, 
než třeba níže položených oblastech. 
Největší frmol bývá na začátku sezony, 
což je zhruba kolem dubna,“ informova-
li provozovatelé autoservisu. Na příval 
zákazníků jsou zde připraveni každý 
všední den od 8 do 17 hodin a v soboru 
od 9 do 12 hodin.

Jízda pouze se zimními pneumatikami 
bez ohledu na aktuální počasí nebo stav 
vozovky je řidičům přikázána v období 
od 1. listopadu do 30. dubna na místech 
označených značkou „Zimní výbava“. Ta 
je v Libereckém kraji například v úsecích 
Horní Polubný – Jizerka, Josefův Důl – 
Hrabětice, Rokytnice – Rezek nebo  
Štěpanice – Benecko  -veš-

dostatečné zásobě umělého sněhu zde 
lyžování vydrží až do Velikonoc. Ještě ke 
konci března sjezdovky pokrývalo 80 cm 
sněhu. Pokud velikonoční počasí jen 
trochu dovolí a najde se dostatek zájem-
ců, rozjedou se vleky i na Tanvaldském 
Špičáku. Také tady si lyžaři mohou užívat 
zvýhodněného jízdného. S velikonočním 
provozem počítají i v Rejdicích a ve smr-
žovském areálu U Vozdeckých, který 
láká návštěvníky na velikonoční lyžování 
zdarma.  -veš-

Kam za velikonočním lyžováním

nechat vyvézt v pohodlí čtyřsedačkové 
lanovky.

„Lanová dráha na tanvaldském 
Špičáku bude v provozu v měsících 
červenec a srpen. Provozní doba je od 
9 do 17 hod. Jezdí se vždy v celou hodi-
nu,“ informoval vedoucí Ski Bižu Sport 
Petr Bažant.

Sedačková lanovka s převýšením 270 
metrů byla zprovozněna v roce 2003. Její 
přepravní kapacita je více než dva tisíce 
čtyři sta osob za hodinu.  -veš-

Lanovka na Špičák vyjede i v létě

V dubnu 2009
 oslaví 

narozeniny
Bajcar Jan

Schöffelová Ludmila
Švecová Eva

Čechová Božena
Králová Januška

Šebestová Stanislava
Pipek Jaroslav
Brož Miroslav

Suderová Emilie

Srdečně 
blahopřejeme
oslavencům, 

kteří se 
narodili
v dubnu

Členky KPOZ (Komise pro občanské 
záležitosti) navštěvují oslavence kula-
tin a polokulatin, kterým bude 75, 80 
a více let, a předávají jim dárkový 
balíček. Jubilanti – sedmdesátníci pak 
dostávají písemnou gratulaci od měs-
ta. Pokud si někdo balíček nepřeje, ať 
to oznámí předem A. Liškové na tele-
fonní číslo 728 421 550. Kdo nechce, 
aby jeho jméno bylo uvedeno v TZ, ať 
zavolá na telefonní číslo 483 369 652 
(L. Abrahamová).
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Výběr usnesení ze schůze Rady 
města Tanvald konané 11. 3. 2009
l RM
1) doporučuje zastupitelstvu města 
zrušit jeho usnesení č. V/3/c ze dne 29. 
10. 2008;
2) vydává záměr na prodej části pozem-
kové parcely č. 591 o výměře 27 m2 a 
části pozemkové parcely č. 1856/2 
o výměře 58 m2, vše k. ú. Tanvald. 
l RM doporučuje zastupitelstvu města 
za současných podmínek nepodávat 
žádost Pozemkovému fondu ČR o převod 
pozemkové parcely č. 361/1, k. ú. 
Tanvald.
l RM doporučuje zastupitelstvu města 
schválit ve prospěch společnosti ČEZ 
Distribuce, a.s., zřízení věcného břeme-
ne v rozsahu dle situačního nákresu na 
dobu neurčitou. Náklady za jeho zřízení 
ponese oprávněný. Právo odpovídající 
věcnému břemenu bude spočívat v prá-
vu oprávněného k umístění, zřízení a 
provozování stavby „JN, Žďár (ppč. 
1486/1) – kabelová smyčka NN“ na 
části pozemkové parcely č. 1837/3, a 
v „uložení kabelu NN do pozemku“ na 
části pozemkové parcely č. 1863/2, 
katastrální území Tanvald, a v povinnos-
ti povinného a každého dalšího vlastníka 
strpět umístění, zřízení a provozování 
této stavby na dotčeném pozemku o dél-
ce cca 103 m, resp. 60 m, se všemi s tím 
spojenými zákonnými právy, povinnost-
mi a omezeními.
l  RM bere na vědomí hospodaření 
příspěvkových organizací zřízených 
městem za rok 2008 a rozhodla v sou-
ladu se zákonem č. 250/2000 Sb., 
o rozpočtových pravidlech územních 
rozpočtů, v platném znění:
1) schválit příspěvkové organizaci 
Mateřská škola Tanvald, U Školky 579:
rozdělení hospodářského výsledku do 
fondů organizace takto:
rezervní fond  2 229,54 Kč
fond odměn   4 000 Kč
b) použití investičního fondu v roce 2009 
(je možné použít  945 191,64 Kč)
celkem   722 594,20 Kč
z toho: 
objekt MŠ U Školky 579
výměna oken  560 000 Kč
oprava regulace vody   24 000 Kč
výměna podlahové krytiny 
třída A.  30 000 Kč
výměna osvětlení  45 000 Kč
objekt MŠ Radniční 540
rekonstrukce vestavných skříní, 
oprava průchodu  15 000 Kč
školní kuchyně U Školky 579 
a Radniční 540
dofinancování pořízení dvou 
kuchyňských robotů  3 594,20 Kč
malování  30 000 Kč
objekt Wolkerova 378
výměna podlahové krytiny ŠJ 
 15 000 Kč
c) odpisový plán organizace na rok 2009 
dle přílohy
2) schválit příspěvkové organizaci Masa-
rykova ZŠ a OA Tanvald, Školní 416: 
a) příděl hospodářského výsledku v plné 
výši do rezervního fondu 3 550,47 Kč
b) odpisový plán organizace na rok 2009 
dle přílohy
3) schválit příspěvkové organizaci 
Základní škola Tanvald, Sportovní 576:
a) použití zlepšeného hospodářského 
výsledku na úhradu ztráty z minulých let 
120 182,42 Kč

b) příděl hospodářského výsledku po 
úhradě ztráty z minulých let v plné výši 
do rezervního fondu  206 931,25 Kč
c) použití investičního fondu v roce 2009 
(je možné použít 1 789 889,79 Kč)
rozdělení vytápění do tří topných 
okruhů   145 000 Kč
d) odpisový plán organizace na rok 2009 
dle přílohy
4) schválit příspěvkové organizaci Dům 
dětí a mládeže Tanvald, Protifašistic. 
bojovníků 336:
a) rozdělení hospodářského výsledku do 
fondů organizace takto:
rezervní fond  39 004,91 Kč
fond odměn   20 000 Kč
b) odpisový plán organizace na rok 2009 
dle přílohy
5) schválit příspěvkové organizaci 
Základní umělecká škola, Nemocniční 
339, příděl hospodářského výsledku 
v plné výši do rezervního fondu
  114 288,78 Kč
l  RM rozhodla poskytnout Spolku 
Občanské Sounáležitosti ZVONY pří-
spěvek ve výši 4 000 Kč na 8. ročník 
„Masopustního průvodu maškar“ a tento 
uvolnit z rozpočtové kapitoly Příspěvky, 
z části příspěvky neziskovým organiza-
cím.
l RM rozhodla poskytnout občanskému 
sdružení Centrum pro zdravotně posti-
žené Libereckého kraje, se sídlem 
Zahradní 415/10, Liberec, příspěvek ve 
výši 3 000 Kč na činnost v roce 2009 a 
tento uvolnit z rozpočtové kapitoly 
Příspěvky, z části příspěvky neziskovým 
organizacím.
l RM souhlasí s pokácením 1 ks břízy, 
nacházející se na pozemkové parcele 
č.328/67, k.ú Tanvald, 2 ks bříz, nachá-
zejících se na pozemkové parcele č.102/
3, k.ú Šumburk nad Desnou, a 4 ks 
smrků, nacházejících se na pozemkové 
parcele č 617/6, k.ú Tanvald, dle před-
loženého návrhu odboru rozvoje a KV. 
Dřevo bude použito pro potřeby města 
nebo prodáno dle platného ceníku. 
l Rada města doporučuje zastupitelstvu 
města souhlasit se záměrem propojení 
sjezdových areálů Špičák, Světlý vrch a 
Křížek.
l RM bere na vědomí zprávu týkající se 
plánu oprav místních komunikací, chod-
níků a parkovišť v roce 2009 předlože-
nou odborem rozvoje a KV.
Upraveno pro zveřejnění dle zákona 
č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních 
údajů. -měú-

V cestovních pasech od dubna přibu-
dou otisky prstů. Údaje o otiscích mají 
přispět k jednoznačné identifikaci držite-
le a zabránit tak možnému zneužití do-
kladu. Pokud však někdo vlastní platný 
cestovní doklad bez otisků, nemusí se 
bát, že by tímto měsícem přestal platit. 
I u pasů bez biometrických údajů platí 
doba platnosti, která je v dokladu uvede-
ná. Od 1. dubna se mohou žádosti 
o cestovní pas se všemi předepsanými 
biometrickými údaji podávat také na 
Městském úřadě Tanvald. 

Otevírací doba úseku agend správního 
odboru je v pondělí a ve středu od 7 do 
11,30 hod. a od 12,15 do 17 hod. a 
v úterý a ve čtvrtek od 7 do 11,30 hod. a 
od 12,15 do 15 hod. Datová stránka 
obsahující čip s digitální fotografií a nově 
i s údaji o otiscích je součástí klasické 
pasové knížky. „Staré“ cestovní doklady 
není až do vypršení doby platnosti nutné 
měnit. Výjimkou je cestování do Spoje-
ných států amerických, kde je nutné 
předložit pas s minimálně jedním biome-
trickým údajem (tedy alespoň s digitální 
fotografií).  -veš-

V pasech přibudou otisky prstů

Na krajskou přehlídku ochotnického 
divadla do Lomnice nad Popelkou vyjel 
začátkem března také tanvaldský DS 
E. F. Burian, který se na tamních prknech 
představil s právě aktuální hrou Rejžák 
z Prahy. Lomnická krajská přehlídka je 
pro divadelníky velmi prestižní, protože 
umožňuje postup do celostátního kola, 
které se dříve konalo v Třebíči, nyní 
v Děčíně. Divadelní představení sleduje 
v nabitém hledišti také odborná porota, 
sestavená z profesionálů z divadelní 
branže, kteří jednotlivé výkony hodnotí. 
„Už při představení jsme byli překvapeni 
perfektním publikem v divadle, jejich 
reakcí a vstřícnou odezvou. To samozřej-
mě přispělo i k tomu, že jsme se snažili 
diváky nezklamat a hráli jsme, jak se říká, 
až do roztrhání těla,“ říká Dana Hozdová 
a pokračuje: „Následné hodnocení poro-
ty nás ale stejně překvapilo. Tradičně 
jsme jako každý soubor hned po před-
stavení čekali na svůj ortel z úst poroty, 
který je leckdy hodně tristní. Byli jsme 
překvapeni tím, že výtky byly poměrně 
věcné a porota hodně vstřícná, takže 

hodnocení se neslo v příjemném povídá-
ní o představení, mnohdy doplněné vý-
buchy smíchu. Organizátoři z místního 
divadelního spolku se o nás starali velice 
přátelsky, takže jsme z Lomnice odjíždě-
li s dobrou náladou a s pocitem dobře 
odvedené práce a dobré reprezentace 
Tanvaldu." 

O ještě větší radost se postaralo ná-
sledné vyhodnocení výsledků celé pře-
hlídky, které se zúčastnilo šest soutěž-
ních představení. Odborná porota 
vedená profesorem Rudolfem Felzma-
nem tanvaldský divadelní soubor E. F. 
Burian doporučila k postupu na celostát-
ní přehlídku do Děčína. Nominován byl 
Turnov a další doporučený soubor byl 
z Hradce Králové. Porota ocenila režisé-
ra Vlastimila Hozdu cenou za režii, Luďka 
Špráchala za herecký výkon, Vlaďka 
Koďousková a Dana Hozdová pak zís-
kaly čestné uznání za herecký výkon. 
Tanvaldský soubor obdržel čtyři velice 
hodnotná ocenění, za což mu patří 
poděkování a gratulace.

-abr-

Divadelníci přivezli z Lomnice čtyři ceny 

Rejžák z Prahy v Lomnici zabodoval. Luděk Špráchal (na snímku) získal cenu za 
herecký výkon.

Poděkování divadelníků
Rádi bychom touto cestou poděkovali Městské kulturní kanceláři a představitelům 
města Tanvaldu za veškerou podporu. Tím, jak reprezentujeme město i v jiných 
regionech, jak se o Tanvaldu ví i na divadelním poli, chceme stále dokazovat, že 
tato vaše podpora není marná. Zároveň děkujeme všem našim příznivcům a publi-
ku, které naše představení pravidelně navštěvuje. Slibujeme, že se budeme snažit 
a nastudujeme zase něco nového.            Za DS E. F. Burian Dana Hozdová

Poděkování nemocnice
Nemocnice Tanvald s.r.o. by touto cestou chtěla poděkovat manželům Venuši a 
Jaroslavu Schneiderovým za sponzorský dar, který nemocnici poskytli. Věnované 
finanční prostředky budou použity k zakoupení dalšího přístrojového vybavení na 
OCHRIP. Ještě jednou děkujeme.  Ing. Vladimír Měrka, ředitel nemocnice

Bohoslužby o Velikonocích 
Svatý týden a Velikonoce 2009 

Květná neděle 5.4.
  9,00 hod. Šumburk n. D. 
16,30 hod. Velké Hamry 
Zelený čtvrtek 9.4. 
18,00 hod. Šumburk n. D. 
Velký pátek 10.4.
17,00 hod. Šumburk n. D. 
(Křížová cesta, Velkopáteční obřady/)
Bílá sobota 11.4.
20,00 hod. Šumburk n. D.
(Vigilie Zmrtvýchvstání Páně/)
Neděle - Boží hod velikonoční 12.4.
  9,00 hod. Šumburk n. D. 
  9,00 hod. Smržovka 
11,00 hod. Josefův Důl 
(ostatní jako každou neděli) 
Pondělí velikonoční 13.4.
  9,00 hod. Horní Tanvald



Tanvaldský zpravodaj /4

V Šumburku nad Desnou je málo míst, 
ze kterých je pěkný rozhled do údolí 
Dolního Tanvaldu a Smržovky až 
k Ještědu. Takové místo je Jírův kopec 
770 m n.m. na blízké katastrální hranici 
mezi tehdejší obcí Šumburk n. D. (dnes 
Tanvald) a obcí Příchovice. Na tomto 
kopci vlastnil pozemek pod č. 1223  
Arnošt Reiman. Ten se rozhodl na svém 
pozemku postavit turistickou chatu a 
objednal vypracování projektu u stavite-
le Oskara Austla ze Šumburku n. D. 
(Austl pocházel z osady Český Šumburk, 
kde jeho otec vlastnil hostinec nad zá-
kladní školou). Městský úřad v Šumburku 
n. D. udělil povolení ke stavbě podle 
projektu a stavební firma provedla posta-
vení chaty. Komise městského úřadu 
v Šumburku n. D. dne 21. prosince 1927 
schválila do používání budovu čp. 521, 
později známou pod názvem Sluneční 
chata. Budova byla vybavena zařízením 
pro hostinec i turistiku včetně čtyř poko-
jů pro hosty. Sluneční chata se stala 
oblíbenou mezi turisty i cílem nedělních 
vycházek převážně německých obyvatel 
z okolí i z osady Svárova, z nichž někte-
ří i zdokonalovali výzdobu nedaleké 
kapličky sv. Gotharda. Celý svah před 
chatou tvořila ošetřovaná louka, vždy 
včas posečená, která v zimním období 
sloužila místní mládeži k lyžování. Majitel 
chaty Arnošt Reiman však dlouho chatu 

neprovozoval. Není znám důvod prode-
je chaty v roce 1929 Karlu Herbigovi. 
Nový majitel patrně znal některé nevý-
hody, které chata měla, jako například 
malou nekrytou verandu. Tato veranda 
byla nevhodná pro hosty, neboť na Jírově 
kopci bývá často větrno. Karel Herbig se 
tento nedostatek snažil rychle vyřešit a 
již 22. dubna 1930 žádal Městský úřad 
v Šumburku n. D. o povolení ke svému 
domu čp. 521 přistavět zasklenou veran-
du. Vypracování plánu zadal staviteli 
Gustavu Donthovi z Tiefenbachu. 
Rozhodnutí Karla Herbiga se stavbou 
bylo velmi rozumné, neboť v té době 
světová hospodářská krize zlevnila veš-
kerou stavební činnost. Sluneční chata 
čp. 521 se zasklenou verandou získala 
velkou oblibu u hostů. Na zasklené ve-
randě bylo příjemné posezení a řada 
hostů chodila i na západy slunce. V ob-
dobí III. říše se často se svými známými 
a sousedy chodili na Sluneční chatu 
rozloučit povolanci do armády nebo 
dovolenci při návratu na frontu. Po skon-
čení II. světové války chata dlouho ne-
byla v provozu. Pak stala se rekreačním 
objektem Vysokého učení technického 
Praha. V padesátých letech minulého 
století byla v blízkosti chaty prováděna 
průzkumná těžba na uranovou rudu.

Jaroslav Rýdl

Sluneční chata na Šumburku

Sluneční chata kolem roku 1935.    Foto: archiv autora

Na zašlou slávu Sluneční chaty smutně vzpomínali všichni výletníci, kteří 
řadu let uzavřený a postupně chátrající objekt míjeli cestou z Tanvaldu na 
Příchovice. Dům byl vloni zbourán a na tomto úžasném místě se začal 
stavět rodinný dům.  

Zajímavá historie domů v našem městě

Poděkování sponzorům sportovního plesu:
ABB s.r.o., Elektro - Praga, Jablonec; ABEGU, a.s. , Tanvald; APINE PRO a.s., 
Praha; Art Glass – Kyselý, D. Č. Studnice; A.S.A. Liberec s.r.o.; Berner, Praha; 
Bláha autodoprava, Tanvald; BMTI CR s.r.o. – Tomáš Bobysud, Tanvald; 
Bryndovi, Tanvald; CMS – Conclusive Method of Solution, s.r.o; Cukrárna-
Kavárna-Pizzerie LEDO, Tomáš Špiclem, Tanvald; Cykloservis Pelc, Tanvald; 
Detoa s.r.o., Albrechtice; Dona – Glass, Držkov; Drogerie Pyramid, Tanvald; 
Ekotranz – Pavel Tůma, Tanvald; Elektro CUC, Tanvald; Elektroslužby – Feix, 
Tanvald; Elsap – Princ, Tanvald; Eurest s.r.o., Tanvald; fa Princ s.r.o., Zásada; 
Fotos – Nožka, Jakoubek, Tanvald; Galanterie – Štrojsová, Tanvald; Hotel 
GRAND, Tanvald; Hotel Bon ***, Tanvald; Hotel U Dubu, Tanvald; Hybler Group, 
Semily; Jerie Tomáš prodej pekař. výrobků, Smržovka; JISO – Jakubičková, 
Tanvald; Kapčiar – www.ultimateshop.cz, Tanvald; Kadeřnictví LENKA, Tanvald; 
Karel Soldát a elévové, Tanvald; Koberce a domácí potřeby – Kubů, Tanvald; 
Kooperativa a.s.; Koucký Vladimír, Tanvald; KPMG Česká republika, Praha; 
Květiny – Holemá, D. Smržovka; Květiny – Špicar, Tanvald; Lékárna U Aesculapa, 
Tanvald; Město Tanvald; MIXsport, Jablonec n. N.; MUDr. Vochvestová, V. 
Hamry; Nelly – Hloušková, Semily; Pekařství U Mašků, Tanvald; Pěnička Tomáš, 
Tanvald; Pneuservis – Peterka, Smržovka; Polák Petr – starosta Tanvaldu; 
Pospíchal s.r.o., Jablonec; Potraviny MAJA, Tanvald; Primaplast – Beran, 
Hamrska; Prodej vína – Beranová, Hamrska; Putzteufel, Tanvald; Reality Viktora, 
Tanvald; Restaurace Tenis Club, Tanvald; R&V Sport, Tanvald; Samohýl a.s., 
Lomnice nad Popelkou; SATO Tanvald; Sebatex s.r.o., Smržovka; Semileas – 
CZ, a.s., Semily; SHG, Tanvald; SIZ Kouble, V. Hamry; SK Mobil, Tanvald; 
Skiareál Rejdice, Martínek; Ski areál, Tanvald; Ski Lucifer, Josefův Důl; 
Sklenářství – Třeska, Tanvald; Sport Čermák, Harrachov; Stavebnictví Holemý, 
Dolní Smržovka; Studio SARAH U Svárovských, Tanvald; Studio VISAGE, 
Jablonec n.N.; Ing. Prašivka – provádění staveb, Tanvald; TENEO 3000 s.r.o., 
Tanvald; Teplárenství s.r.o. – Vávra, Tanvald; Titan Multiplast, Smržovka; Vlček 
Marcel, Albrechtice; Vulkan Medical, Hrádek n. N.; VVA s.r.o., Jablonec; W+H 
velkoobchod, Tanvald.  Za TJ Seba Tanvald Milan Kozák

Také letos připravuje MěKK Tanvald a DS E. F. Burian Tanvald tradiční divadelní 
přehlídku O Zlatý člunek města Tanvaldu, která se uskuteční v druhé půlce dubna. 
Letošní 21. ročník přehlídky pro děti a mládež bude nesoutěžní z důvodu loňské 
malé účasti a také neochotě některých souborů hrát před porotou. Termíny v době 
uzávěrky TZ nebyly ještě jednotlivými soubory potvrzeny (budou zveřejněny začát-
kem dubna na plakátech, v infocentru a na www.tanvald.cz.) Zatím připravujeme: 
Žena v trysku století – DS Vojan, Desná, Tři sestry – DS Turnov a Zubatá story – DS 
Strčprstskrzkrk Tanvald (na snímku). 

Návštěvníci jizerskohorských lesů 
mohou při svých toulkách narazit na 
desítky opuštěných vojenských opevně-
ní, která měla chránit české pohraničí 
před vpádem německých divizí. 
Obdivovatelé vojenské historie mají 
možnost se s osudy těchto „bunkrů“ 
během jarních a letních měsíců seznámit. 
Počínaje posledním dubnovým víkendem 
je pro ně totiž připraveno několik pravi-
delných akcí s názvem Šmajdání za 
historií opevnění z r. 1938, na pomezí 
Jizerských hor a Krkonoš.

Dvanáctikilometrový výlet po opevně-
ních startuje 25. a 26. dubna v 9 hodin 
na nádraží v Kořenově. Na programu 
jsou opevnění v Horním Polubném, 
Větrný mlýn, Dlouhá skála, kde jsou 
patrné výkopy pro výstavbu těžkých 

objektů nebo objekty na Václavíkově 
Studánce. Průvodci zájemce seznámí 
s historií objektů a několik z nich také 
navštíví. Další akce se uskuteční ve 
dnech 23. – 24. 5., 20. – 21. 6., 25. – 26. 
7., 26. – 27. 8. a 19. – 20. 9.

V jednom z objektů pod rozhlednou 
Štěpánka je vytvořena tematická expo-
zice. Částečně vybavený objekt lehkého 
pevnění v oblasti Tesařova se návštěv-
níkům pravidelně otevře v období od 
května do září. Mimo letní prázdniny je 
otevírací doba každý víkend od 9 do 18 
hod. Během prázdnin od úterý do nedě-
le od 9 do 18 hod. (mimo 25. – 26. 7. a 
22. – 23. 8.). Cesta na pevnost je vyzna-
čená na trasách v okolí rozhledny 
Štěpánky. 

-veš-

O Zlatý člunek se bude hrát v dubnu

Vojenské bunkry se otevřou veřejnosti
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Poděkování
Touto cestou bych chtěla poděkovat všem, kteří se přišli rozloučit s panem Jiřím 
Janouškem na jeho poslední cestě. Zvláště pak děkuji železničářům, stolním 
tenistům, turistům a hlavně panu Maturovi.  Marcela Janoušková s rodinou.

Lékař léčí, příroda 
uzdravuje 

(Starořecké přísloví)
Vážení čtenáři, v roce 2009 vám přiná-
šíme osvědčené lidové recepty, které 
pomohly vám či někomu z vašich blíz-
kých či známých. Těšíme se i na vaše 
příspěvky (můžete vhodit do bílé schránky 
na infocentru nebo psát na: 
labrahamova@tanvald.cz).

Čarovná moc zázvoru
Zázvor dezinfikuje, likviduje záněty a 
horečku, tlumí nevolnosti, zažívací obtí-
že, bolesti hlavy, nervozitu, pomáhá 
proti astmatu, vysokému krevnímu tlaku, 
nemocem jater, údajně léčí či zpomaluje 
některé druhy rakoviny. Žvýkání čerstvé-
ho zázvoru tiší bolest zubů, zázvorové 
koupele pomáhají při chřipce, nachlazení 
i alergích.

Zázvorový čaj
Do litru vroucí vody přidejte lžičku na-
strouhaného zázvoru (lze i více – s množ- 
stvím stoupá léčivý účinek), kousek 
skořice a tři hřebíčky a pět minut vařte. 
Pak vyndejte koření a nechejte mírně 
vychladnout. Podle chuti přidejte med a 
citron. Při žaludečních potížích vynechte 
skořici a hřebíček a dejte o to více zázvo-
ru. Patnáct minut louhujte a pijte po 
doušcích. Při nachlazení je dobré svařit 
s červeným vínem a pak hned 
ulehnout.

l 1. 4. od 16.00 Perníčkové 
kraslice, akce pro děti, pečení 
a zdobení perníčků.
l 1. 4. od 16.30 
Velikonoční ošatky, práce s 
pedikem pro dospělé
l 7. 4. od 14.30 Velikonoční tiffany, 
akce pro děti od 10 let, výroba vitráže.
l 9. a 10.4. Velikonoční prázdniny:
9. 4. od 9.00 Zelený čtvrtek v Ulitě,
velikonoční dílny pro děti školního věku, 
zdobení kraslic různými technikami (5 – 7  
výdumků s sebou!!!), pečení tradičních 
jidášů, výroba velikonoční dekorace.
10. 4. Velký pátek v Botanické zahradě.
Výlet do Botanické zahrady v Liberci. 
Sraz na hl. vlak. nádraží v Tanvaldě 
v 8.00, návrat ve 14.11.
l 16. 4. od 15.00 v DDM Slavnostní 
předání cen autorům vítězných prací 
z výtvarné soutěže DDM na téma 

Místo, které mám rád. 
Výstava těchto prací je k vidění po 
celý duben v Městském kině Jas 
v Tanvaldě.
l 8., 15., 22. a 29. 4. Tiffany 
pro dospělé, výroba skleně-

ných vitráží, kurz. 
Od 17.00 do 20.00 hodin.
l 6. a 20. 4. od 17.00 keramika pro 
dospělé s dětmi. Pro velký zájem se na 
kurz keramiky pro rodiče s dětmi v břez-
nu nedostalo na všechny zájemce. Další 
keramika pro dospělé bude 4. a 11. 5. 
(v tomto školním roce poslední).
l Dopoledne jsou v DDM po celý duben 
vyhrazena pro výtvarné akce zaměřené 
na Velikonoce a Den matek, pro MŠ a 
ZŠ z Tanvaldu a širokého okolí.
l Na všechny akce se přihlašujte co 
nejdříve vzhledem k omezené kapacitě 
učeben v DDM.

Dům dětí a mládeže ULITA Tanvald
Tel.: 483 394 301, e-mail: ddmtnv@iol.cz

l Velikonoční dílna
dne 4. 4. 2009 od 14 hod. v MDC. 
S sebou: vyfouklá nebo uvařená 
vejce, čajovou svíčku (technika 
malování horkým voskem).
Vstupné 40 Kč na osobu.
Kontakt: 723 464 655.
E-mail: renata.kubaskova@tiscali.cz
l Orientální tanec
Nový kurz břišních tanců pro úplné za-
čátečnice byl otevřen v Mateřském 
centru Maják dne 27. 3. 2009 a probíhá 
vždy v pátek od 19 hodin
Lektorka: Jazíra – Míla Chaloupková

Určeno pro dívky a ženy od 10 
do 99 let všech váhových kate-
gorií.
Program: základní pohyby břiš-
ního tance, taneční kombinace 
a jednoduchá choreografie.
Cena: 850 Kč/10 lekcí (při při-
hlášce a platbě tří tanečnic 

společně – 50 Kč sleva pro každou ta-
nečnici, čtyři tanečnice společně – 100 
Kč sleva pro každou). Přivítejte jaro 
tancem!
Přihlášky: tel. 608 363 685, 
jazira@jazira.eu, www.jazira.eu

Mateřské a dětské centrum Maják
Výšina, U školky 579, tel.: 774 825 085, e-mail: m.c.majak@email.cz

4. – 21. 4. „Spi, panenko, jen spi“
Výstava kočárků pro panenky. Jitka 
Krejčová, vernisáž výstavy pro veřejnost 
ve středu 1. dubna od 17 hodin. Zámeček 
– Smržovka. 
25. 4. Výstava mysliveckých trofejí za 
rok 2008 – Zámeček – Smržovka.
5. 4. O slepičce kropenaté. Pohádku 
Františka Nepila pro rodiče s dětmi od tří 
let hraje Loutkářský spolek Na židli 
z Turnova, od 15.00 hod. v Desné, 
v Riedlově vile. Vstupné 20 Kč.
8. 4. Koncert v kostele – pěvecký sbor 
Smržováček v kostele sv. Archanděla 
Michaela ve Smržovce od 17 hodin.
11. 4. ARAKAIN – koncert v rámci turné, 
Parkhotel Smržovka, 
více na www.arakain.cz
13. 4. Velikonoční lyžování zdarma – 
ski areál U Vozdeckých Smržovka/
Záhoří, více na www.uvozdeckych.cz
18. 4. Vítání jara úklidem celé Smržovky 
21. 4. Koncert ZUŠ Tanvald. Koncert 
žáků Základní umělecké školy v Tanvaldě 
od 17 hod. v Desné v Riedlově vile.
25. 4. Stará bába tančí. Divadelní před-
stavení v rámci jubilejního turné při 
příležitosti „půlkulatých“ narozenin 
herečky Luby Skořepové. Od 19.00 hod. 
v kulturním domě Sklář – Desná.

Pozvánky do okolí
Vstupné: dospělí 100 Kč, důchodci 70 Kč. 
Předprodej a rezervace vstupenek od 
1. dubna v kulturním středisku v Riedlově 
vile, tel.: 483 383 019, 483 383 730, 
e–mail: desenske.noviny@seznam.cz. 
25. 4. Jarní výlet k pramenu Nisy a 
úklid stezky – sraz v 9 hodin před 
budovou radnice ve Smržovce.
30. 4. Čarodějnice na Kedru od 19 hodin 
a u Parkhotelu od 18 hodin.
Kino Alfa Desná
1. 4. Peklo s princeznou – pohádka, 
Česko, 2008, 90 min, od 17.00 hodin 
15. 4. Líbáš jako Bůh – komedie Česko, 
2009, 110 min od 19.00 hodin
Cena vstupného je 50 korun. Každý 
pátek je pro vás od 21.00 hodin připra-
vena diskotéka v nočním klubu Alfa. 
1. 5. Hvězdicový výstup na tanvaldský 
Špičák – 10. ročník.
23. 5. Prolínání – sen o Jizerských 
horách aneb Smržovský jarmark a Den 
jizerskohorských jídel.
18. – 23. 5. Sympozium Desná 2009 
v areálu zahrady Riedlovy vily. Věnováno 
Sdružení rodičů a přátel postižených a 
handicapovaných dětí DIANA. Všichni 
jsou srdečně zváni. 
22. – 24. 5. Pouť v Desné.

Mìstská knihovna 
(tel.: 483 369 650, www.tanvald.cz/knihovna)

l Tradičně byl v naší knihovně i tento 
březen měsícem internetu. 
Často se na nás obraceli naši čtenáři 
s prosbami o pomoc při práci s počítači, 
zejména s internetem. Oslovili jsme 
proto RNDr. Moravcovou Jarmilu, profe-
sorku Gym-názia Tanvald. Na její popud 
se přihlásili studenti, kteří měli zájem 
předat své zkušenosti. Jmenovitě: 
Kovářová Alice, Knopová Karolína, 
Heřmanová Klára, Slavíková Eliška, 
Medlíková Nikola, Vydrová Kristýna a 
Popelka Lukáš. V naší knihovně jsme tak 
mohli uskutečnit bezplatný kurz práce na 
počítači a základů internetu pro všechny 
zájemce z řad našich čtenářů a široké 
veřejnosti. Pod vedením studentů se lidé 
seznámili se základním vyhledáváním na 
internetu, naučili se založit si emailovou 
adresu a práci s ní, také pracovali 
s programy Word a Excel. Hned od 
prvopočátku si studenti padli do oka se 

svými „žáky“. Stali se jejich trpělivými a 
laskavými rádci při prvních krůčcích 
v internetové džungli. Děkujeme všem 
zúčastněným studentům za jejich výbor-
nou práci během celého měsíčního 
kurzu a těšíme se na další spolupráci.
l Noc s Andersenem.
Noc s Andersenem, už podruhé, bude 
probíhat v knihovně 3. dubna. Celý tento 
čas si budeme číst, hrát hry, vyrábět 
velikonoční ozdoby a povídat si s našimi 
malými čtenáři. S průběhem se můžete 
seznámit již v první pracovní den, tj. 6. 4., 
na našich internetových stránkách 
www.tanvald.cz/knihovna ve fotogalerii. 
l Výstava.
Ve výstavním sálku Městské knihovny 
Tanvald si můžete prohlédnout od 1. 4. 
výstavu: „Práce dětí školní družiny ZŠ 
Sportovní Tanvald“, kterou pro vás 
připravila paní Miluše Svárovská. 

V pátek 3. dubna 2009 se v knihovně koná již druhý ročník zajímavé akce 
Noc s Andersenem.  (Foto: I. Šejblová)

Změny 
v povinné 

výbavě vašeho 
vozu 

l Od června 2009: 
Má ubýt rezerva, klíč na kola. 
Přibude papír pro sepsání pojist-
né události, tužka, reflexni barva 
a pásmo. To proto, aby si řidiči 
sepsali sami nehodu, protože 
PČR jezdí jen k nehodám nad 
100 000 Kč nebo k nehodám 
s účastí aut v držení třetí osoby. 

l Od ledna 2010: 
Přestane jezdit záchranka k méně 
než dvěma zraněným, takže k po-
vinné výbavě přibude anesteti-
kum, převozní lůžko a resuscitač-
ní jednotka. 

l Od června 2010: 
Přestane jezdit pohřební služba 
k tragickým nehodám s méně než 
třemi mrtvými a k povinné výbavě 
přibude lopata, krumpáč, 2x černý 
pytel se zipem, mramorová deska 
1X1 m a 2x svíčka.

-apríl-
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Městská kulturní kancelář Tanvald
Program na duben

Kulturní pořady v kině Jas v Tanvaldě :

5. 4. NE 14 h.  Michal je kvítko! 
Dětské představení Michala Nesvadby. 
Předprodej vstupenek v infocentru a pokladně 
kina Jas. 
Vstupné: 160 Kč.

16. 4. ČT 19 h.  Miroslav Donutil
  Cestou necestou
Zábavný pořad známého herce a baviče, plný veselého vyprávění a písniček. 
Předprodej v pokladně kina Jas.
Vstupné: 210, 200, 190 Kč.

24. 4. PÁ 19 h.  Štěpán Rak – kytara
  Alfréd Strejček – umělecký přednes
2. koncert 53. roč. Tanvaldského hudebního jara. Pořad Vivat Carolus Quartus. 
Koncertní hold Otci vlasti, králi Karlu IV.
Vstupné: 180, 170, 160 Kč.

Další akce
14. 4.  Pravidelné prodejní trhy na centrálním parkovišti
29. 4.  Zájezd do Jelení Gory
 Odjezd v 8 hodin od kina. Cena 100 Kč.
30. 4.  Pálení čarodějnic v Tanvaldě na hřišti na Honvartě.
 Zapálení hranice ve 20.30 hod. Občerstvení, hudba, ohňostroj. 
 Pořádá SDH Horní Tanvald a měst. kult. kancelář Tanvald.

Připravujeme na květen
3. 5.  NE  19 hod.  Víš přece, že neslyším, když teče voda
Divadelní představení povídkové komedie. V hlavních rolích účinkují Petr 
Nárožný, Václav Vydra, Dana Morávková, Jiří Ptáčník, Libuše Švormová a Květa 
Fialová. Režie: Pavel Háša. 
Předprodej vstupenek v pokladně kina od 3. 4. 2009.
5. 5.  ÚT  19 hod.  Teplický komorní orchestr Nálady 
   Petra Macka
Májový koncert evergreenů a slavných melodií z operet a muzikálů.
Předprodej v pokladně kina Jas od 3. 4. 2009. 
15. 5.  PÁ  19 hod.  Orchestr ATLANTIS
Pocta G. F. Händelovi. Kostel Sv Františka z Asissi Tanvald – Šumburk.

Oddělení kulturní kancelář, tel.: 483 369 652 – 3,
Petr Hampl, Lída Abrahamová,

v budově bývalého soudu, 1. patro.

1. 4.  ST  19 h.  Cinka Panna
Nový slovenský historický film. Příběh o věhlasné cikánské houslistce.
V hlavních rolích Anna Gurji, Z. Kronerová, M. Dejdar a M. Huba.
Vstupné: 65, 70, 73 Kč  Mládeži nepřístupný.  (130)
3. 4.  PÁ  19 h.  Ocas ještěrky
Nový český film. Filmové podobenství o jednom mladém muži.
V hlavních rolích David Švehlík, Karel Zima a Václav Helšus.
Vstupné: 70, 73, 75 Kč  Mládeži přístupný.  (90)
6. 4.  PO  19 h.  Che Guevara – Revoluce
Americký životopisný film. Bojovník za svobodu nebo masový vrah?
V hlavní roli Benicio Del Toro.
Vstupné: 70, 73, 75 Kč  Mládeži nepřístupný.  (t – ŠÚ – 131)
8. 4.  ST  17 h.  Pohádky na dobrou noc
Americká rodinná komedie. Co se stane, když začnou ožívat pohádky.
V hlavní roli Adam Sandler. České znění.
Vstupné: 70, 73, 75 Kč  Mládeži přístupný.  (ČV – ŠÚ – 99)
10. 4.  PÁ  19 h.  Město Ember
Americký dobrodružný fantasy film. Boj o záchranu podzemního města začíná. 
V hlavních rolích Tim Robbins a Bill Murray.
Vstupné: 65, 70, 73 Kč  Mládeži přístupný.  (t – ŠÚ – 96)
15. 4.  ST  19 h.  Underworld – Vzpoura Lycanů
Americký akční horor. Každá válka má svůj začátek. 
V hlavních rolích Michael Sheen a Bill Nighy.
Vstupné: 70, 73, 75 Kč  Mládeži nepřístupný.  (t – ŠÚ – 92)
17. 4.  PÁ  19 h.  Valkýra
Americké historické drama podle skutečné události o atentátu na Adolfa Hitlera. 
V hlavních rolích Tom Cruise a Kenneth Branagh.
Vstupné: 70, 73, 75 Kč  Přístupné od 12 let.  (t – 121)
20. 4.  PO 17 + 19,30 h.  Líbáš jako Bůh
Nová česká komedie Marie Poledňákové. Příběh ženy, která vzdoruje poroz-
vodovému stavu a potížím rozvětvené rodiny.
V hlavních rolích Kamila Magálová, Oldřich Kaiser a Jiří Bartoška.
Vstupné: 70, 73, 75 Kč  Mládeži přístupný.  (115)
22. 4.  ST  19 h.  Strážci – Watchmen
Britský akční komiksový film. Film podle slavného komiksu Alana Moorea. 
Kdo bude strážit strážce? V hlavní roli Patrick Wilson.
Vstupné: 70, 73, 75 Kč  Mládeži nepřístupný.  (t – ŠÚ – 161) 
27. 4.  PO  19 h.  Deník nymfomanky
Španělský erotický film. Příběh mladé ženy, která se snaží zvládnout svůj 
výjimečný sexuální apetit.
Vstupné: 70, 73, 75 Kč  Přístupné od 18 let.  (t – 100)
29. 4.  ST  17 h.  Bolt – pes pro každý případ
Americký animovaný film. Příběh psa s nadpřirozenými schopnostmi.
České znění.
Vstupné: 70, 73, 75 Kč  Mládeži přístupný.  (ČV – 103) 

Vstupné zahrnuje zákonný příplatek do Státního fondu kinematografie 
Telefon do kina je 483 394 324, internet:www.tanvald.cz 

T – české titulky, ČV – česká verze, ŠÚ – širokoúhlý

Program kina denně na RCL:101,4.

Duben

„Pořad se hodně podobá těm předcho-
zím, je to kombinace vypravování a řady 
písniček z posledních čtyř CD, které jsem 
natočil,“ prozradil populární herec, který 
bývá označován jako nástupce legendár-
ního Vladimíra Menšíka. Použitá hudba 
je ze zpívaných titulů Miroslava Donutila 
Balada pro banditu, Písničky z provázku, 
Ten báječnej mužskej svět.

Jak už napovídá samotný název pořa-
du, tentokrát se Donutil soustřeďuje na 
historky ze svých služebních i soukro-
mých cest a na těch prý o veselé příhody 
rozhodně nikdy není nouze. Kromě jevišt-
ní podoby byl program stejně jako před-
cházející veleúspěšná představení Furt 
ve střehu a Pořád se něco děje natočen 
i na CD. Ani ti, kdo nahrávku mají, se ale 
na Donutilově vystoupení nebudou nudit. 
„Příběhy, které jsou na desce, nejsou 
v pořadu a naopak, jsou tam jen drobné 
výjimky,“ vzkázal svým obdivovatelům 
herec, který je stálým členem činohry 
Národního divadla v Praze a pravidelně 
se objevuje na filmovém plátně i televizní 

obrazovce. Pořad se uskuteční v Měst-
ském kině Jas v Tanvaldě dne 16. 4. 
2009 od 19 hodin. Předprodej vstupenek 
je v pokladně kina Jas.

Účinkují Štěpán Rak – kytara a Alfréd 
Strejček – bicí, flétna, přednes. 
Seznam skladeb:
Královská suita – Štěpán Rak
Dávné tance – anonym – úprava: Štěpán 
Rak
Colaudemus – anonym – úprava: Štěpán 
Rak
Hudbu složil Štěpán Rak, z Moralit Karla 
IV. sestavil a průvodní slovo, s využitím 
motivů z prací Jindřicha Pecky a 
Františka Kožíka,
Napsal: Alfred Strejček
Nastudováno k připomenutí 690. výročí 
narození Karla IV. v roce 2006

Hold Karlu IV. byl inspirován nejen 
jednou z největších výstav pražského 
hradu na toto téma, nejen 690. výročím 
jeho narození, ale především nesmírnou 
duchovní aktuálností Karlova odkazu. 
Poprvé jsou tu prezentovány jeho 
Morality. Soubor praktických návodů pro 
život. Osloveni jsou jimi lidé mocní i 
prostí. Karel IV. ve své zasvěcené moud-
rosti předkládá a nabízí cestu k naplnění 
života světského i duchovního. A myš-
lenky jsou to překvapivě aktuální. Spolu 
s nimi jsou představena i jeho jedinečná 
zamyšlení nad biblickými odkazy. Vše 
pak spojuje dějová linka jeho života, 
vrcholící při jeho posledních pozemských 

Cestou necestou s Miroslavem Donutilem

Vivat Carolus Quartus, 
koncertní hold Otci vlasti, králi Karlu IV.

dnech, ve kterých zasvěcuje své 
syny, Václava a Zikmunda, do umění 
vladařského. 

Hudební kompozice Štěpána Raka, 
s využitím autentických dobových popěv-
ků pak dotváří vzrušující atmosféru 
nejslavnějšího období našich dějin. 
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Úvěry, hypotéky
Podnikáte a nechtějí Vám půjčit v bance?

Potřebujete peníze na cokoliv a máte zajištění nemovitostí?
Vyplacení stávajících závazků. Řešení exekucí, 

zápisy v registrech nejsou překážkou. 
Úvěry od 1 mil. do 33 mil. Kč.

Tel.: 777 294 185, www.spa-nwm.cz/o_kristan

PEUKER Akvaristik
Prosečská 141
tel: 603 188 869
46804 Proseč nad Nisou 
www.akvaristik.cz

Zveme vás do nově otevřené 
akvaristiky 

v Proseči n. N.
Po – Pá 9.00 – 11.30 13.00 – 18.00 
So 9.00 – 13.00

Ø Perfektní zákaznický servis Ø krmení 
Ø medikamenty Ø široká nabídka potřeb 
a techniky pro akvaristiku Ø velké množ-
ství zdravých ryb Ø pěstírna terčovců Ø 
výběr akvarijních rostlin

MYSLETE 
NA BUDOUCNOST
l 6% zhodnocení vašich úspor
v penzijním fondu
l Životní pojištění bez zkoumání 
zdravotního  stavu
l I pro diabetiky
l Dětské pojištění

Kontakt: 773 554 920

Dámské krejčovství
a opravy oděvů

Hana Kokšalová
Jana Švermy 1036, Smržovka
Tel: 483 322 044, 728 181 671

hanakoksalova@seznam.cz 
Provozní doba:
St  9 – 18
Čt  14 – 18
Pá  14 – 18
So  9 – 12  (nebo po tlf. dohodě)

URGENTNĚ SHÁNÍM DOMEČEK NEBO CHALUPU, 
VHODNOU K TRVALÉMU BYDLENÍ

NEBO I REKREACI. 
Může být i v původním stavu, k rekonstrukci, nebo i zbořeniště. Možno 
nabídnout i větší pozemky. Preferuji platbu v hotovosti. Tel.: 775 311 505

DLOUHODOBĚ HLEDÁM CHALUPU NEBO DOMEK. 
Na stavu nezáleží. Případně je možno nabídnout i hezký pozemek. 
Právní servis zajistím. Tel: 737 544 461

1. patro vedle ordinace 
krční, ušní.
1 x 30 m2

1 x 50 m2

Martin Třeska, tel.: 736 683 187

UBYTOVÁNÍ
Nabízím ubytování Tanvald 

– Smržovka – Jablonec n. N.
Od 3 000 Kč měsíčně (dospělý 

100 Kč/den, dítě 50Kč/den)
Velmi hezké čisté prostředí, 

především pro děti, 
možné i stravování.

Vybavení pokoje: pračka, lednice, 
mikrovl. trouba, konvice, myčka 

na nádobí, nádobí, apod.
Tel.: 775 301 513, 736 754 621

Novinka v ČR
Půjčky a úvěry všem, 

kdo si zavolají. 
Bez potvrzení o příjmu 

– i ženám na MD. 
(Do 200 000 Kč) 
Tanvald a okolí.

Zavolejte nám a uvidíte!!!
Tel.: 721 422 212

PRONAJMEME 
NEBYTOVÝ PROSTOR, 

VHODNÝ PRO KANCELÁŘ

20 m2 v prvním podlaží, 
ul. Protifašistických

bojovníků 183, Tanvald.
Informace: 

Tabys, s.r.o.,
Protifašistických bojovníků 183, 

tel.: 483 394 391.

Pronajmu prostory 
k podnikání 

v centru Tanvaldu 

Dvě významné akce měsíce, Tanvaldské hudební jaro 2009 a dnes již mezinárodní 
festival Jeden svět, se konaly v březnu v kině Jas. Program provázely také dvě 
výstavy. Výstavu Příběhy bezpráví, ke které najdete texty v knihovně v březnu, 
vystřídaly xerografiky Krystany Rataj Černé. Tajuplné, někdy roztančené až oživlé 
stromy na obrázcích můžete vidět v kině v době promítání a programů až do 
22. dubna 2009. 

Filmový festival Jeden svět 2009 se 
ve městě konal již potřetí. Festival 
pořádají studenti Obchodní akademie 
Tanvald pod záštitou starosty města 
Petra Poláka. Patří jim za to dík. 
V Tanvaldě, stejně jako v jiných měs-
tech, následovala po zhlédnutí filmu 
debata. V doprovodném programu 
byly ochutnávky národní kuchyně, 
zpěv i tanec. Výtěžek z prodeje drob-
ných předmětů a ze vstupného puto-
val do sportovního klubu Sluníčko. 
Zahájení festivalu se účastnili mimo 
jiné starosta Tanvaldu Petr Polák, 
Alena Havelková z pořádající organi-
zace Člověk v tísni a Věra Anderová 
z klubu Sluníčko.  Text a foto: -abr-

Tanvaldské kino Jas v centru pozornosti

Infocentrum Tanvald
www.tanvald.cz, infocentrum@tanvald.cz

Tel.: 483 369 670/1, fax: 483 369 672
otevřeno: po – pá: 9 – 12.30 + 13 – 17 hod., so: 9 – 12 hod.

l Prodej pohledů, map, suvenýrů. Tiskoviny, brožury a letáky, tipy na výlet, 
zprostředkování ubytování. Veřejné internetové místo. Turistické noviny Jizerské 
hory a Krkonošská sezona (zdarma) 

KNIHY
l Připomínky zašlých časů – Pomníčky Jizerských hor (300 Kč). Texty M. 
Nevrlého, J. Pinkouse, M.Řeháčka a O. Simma.
l Knížka o Zlaté Olešnici + DVD (330 Kč). Kniha čtenáře provede krajinou 
Zlaté Olešnice od temného středověku až po současnost. 
l Tři iseríny (260 Kč). Historie, legendy a příběhy z jizerskohorských osad.
Daleké obzory (225 Kč). Průvodce více i méně známými jizerskohorskými 
přírodními skalními vyhlídkami.

OSTATNÍ
l DVD Cyklostezka Járy Cimrmana (95 Kč). 
Dokument zachycuje průběh Spanilé jízdy Járy Cimrmana z toku 2007 a 2008. 
l Wilhelm Riedel, kalendář na rok 2010 (130 Kč). 
Nástěnný kalendář s reprodukcemi českého realistického malíře Wilhelma Riedla.



Měsíčník Tanvaldský zpravodaj. Vydává Město Tanvald. Městský úřad. Palackého 359, Tanvald, IČO. 262 587. 
Náklad 1100 ks. Vychází poslední pracovní den v měsíci. Sazba Jana Daníčková, Tanvald, tiskne SATO Tanvald. 
Ev. č. MK ČR E 10451. Adresa redakce. MěKK Tanvald, Krkonošská 350, 468 41 Tanvald (příjem příspěvků a inzerce). 
Tel.: 483 369 653, e-mail: labrahamova@tanvald.cz.
Odpovědná redaktorka Lída Abrahamová. Otiskování článků povoleno jen se souhlasem redakce. Za věcnou správnost 
článků odpovídají jednotliví autoři. Nevyžádané rukopisy se nevracejí. Redakce si vyhrazuje právo příspěvky krátit. 
Uzávěrka květnového čísla je 15. 4. 2009. Tanvaldský zpravodaj najdete i na internetu: www.tanvald.cz

Muchovman 2009
TJ SEBA Tanvald a Česká asociace extrém-
ních sportů pořádají v sobotu 16. května 2009 
v areálu Hospody ve Vrších ve Zbytkách 
další ročník štafetového závodu družstev a jednotlivců MUCHOVMAN 2009. 
Bojovat o co nejlepší umístění budou nejen týmy složené z lezce, cyklisty a 
běžce, ale také jednotlivci, kteří si na všechny disciplíny troufnou sami. Putovní 
pohár, který každý rok ztěžkne o další mosaznou destičku se jmény absolutních 
vítězů, nakonec podle pravidel zvedne nad hlavy nejrychlejší tým.
Než se tak ale stane, je třeba stručně naznačit, jak celá akce probíhá. Startuje 
se intervalově asi 400 metrů pod Čertovými skalami. Štafetu rozebíhá lezec, 
dobíhá ke skalám a postupně musí vylézt na čtyři věžičky. Pak se vrací zpět 
kolem místa svého startu až do předávacího území u Hospody ve Vrších, kde 
svůj výkon korunuje zdoláním umělé horolezecké stěny. Poté předává štafeto-
vou kartičku svému cyklistovi. Ten absolvuje čtrnáctikilometrový okruh vedený 
jižními partiemi Černostudničního hřebene a opět na předávce posílá na trať 
posledního z týmu – běžce. Toho čeká výběh na vrchol Muchova a zpět v cel-
kové délce sedm kilometrů. V momentě, kdy protne cílovou pásku, zastaví se 
čas celého družstva. Po slavnostním vyhlášení výsledků a tombole pak násle-
duje tradiční afterparty s muzikou a videoprojekcí z minulých ročníků. 
Přijďte tedy 16. května zabojovat o titul MUCHOVMAN 2009 a zažít den plný 
neobyčejných zážitků ve společnosti stejně ,,postižených“ lidí. Nebo třeba jen 
zafandit a nasát tak neopakovatelnou atmosféru, která podobné akce provází. 
Podrobnější informace o celé akci na www.muchovman.net.

Závodem ve slalomu pro nejmladší využili pořadatelé z TJ Seba Tanvald, DDM 
Tanvald a Gymnázia Tanvald sněhovou nadílku na začátku března. Čtvrté dějství 
letošního Poháru běžce Tanvaldu uspořádali 10. března na sjezdovce na sídlišti. 
I když všech sedmdesát závodníků ve věku od čtyř do dvanácti let absolvovalo dvě 
závodní kola, podařilo se pořadatelům trvání závodu zkrátit na jednu a půl hodiny. 
V cíli čekaly na nejúspěšnější borce tradiční ceny, vánočky a další výrobky od pana 
Maška. Kromě poděkování panu Maškovi a dalším sponzorům musíme konstatovat, 
že velmi oceňujeme pomoc rodičů dětí lyžařského oddílu TJ Seba, Města Tanvaldu, 
DDM Tanvald a studentů tanvaldského Gymnázia. Výsledky, fotodokumentaci a 
další informace získáte na www.tjsebatanvald.cz. 

Za pořadatele z TJ Seba, DDM a Gymnázia Tanvald V. Vyhnálek

Nejen množstvím sněhu mohou tanvad-
ští lyžaři běžci považovat letošní sezónu 
za veleúspěšnou. Jak v individuálních 
startech, tak i v soutěži družstev předči-
li lyžaři běžci TJ SEBA Tanvald pod ve-
dením Heleny Beranové, Ireny Tomšové, 
Honzy Balcara a Karla Kaspera daleko 
zavedenější a finančně silnější oddíly. A 
to nejen výsledky, ale i počtem závodníků.
MČR – sedm titulů pro Tanvald. Sedm 
zlatých, čtyři stříbrné a pět bronzových 
medailí získali tanvaldští lyžaři na letoš-
ním mistrovství ČR žactva a dorostu 
v běhu na lyžích. Mistryněmi ČR se sta-
ly K. Kunzová (4x) a P. Marousková (3x). 
V mistrovství ČR smíšených družstev 
staršího žactva se TJ SEBA Tanvald 
umístila na skvělém druhém místě v kon-
kurenci šestatřiceti oddílů z celé ČR. 
Hledá se nová Kateřina Neumannová. 
Pod tímto názvem je prezentován celo-
státní projekt, jehož cílem je podchytit 
nejtalentovanější adepty běžeckého 
lyžování. Finálový závod se běžel 27. 2.  
– 28. 2. 2009 na tratích v Jablonci nad 
Nisou. Protože se jedná o celostátní 
projekt pro všechny žákovské kategorie, 
je možné ho označit za neoficiální MČR 
v běhu na lyžích. A právě zde dosáhla 
vynikajícího úspěchu TJ SEBA Tanvald, 
která v soutěži družstev obsadila třetí 
místo v konkurenci devětatřiceti oddílů 
z celé ČR. K. Kunzová soutěž vyhrála, 
A. Šírek a P. Marousková získali stříbrné 
medaile.
Dorostenci září. Družstvo dorostenců 
veleúspěšně reprezentovalo TJ SEBA 

Poslední výsledky základní části Jizerské 
basketbalové ligy:
Tanvald – Bižuterie Jablonec B  82 : 37
SK Liberec – Tanvald  69 : 74
Tanvald – Bižuterie Jablonec A  78 : 88
VSK Liberec BX – Tanvald  65 : 49
SEBA Tanvald se umístila po základní 

Pořadatel VI. Tanvaldského sportovní-
ho plesu TJ Seba Tanvald s potěšením 
hlásí – opět vyprodáno. Ples, který se 
uskutečnil 20. února, zahájil předseda 
jednoty Vladimír Vyhnálek, po kterém se 
s prvními valčíkovými tóny Universal 
Bohemia Bandu začal taneční parket 
plnit tancechtivými návštěvníky. O před-
tančení se postaral soubor Irské sestry 
pod vedením paní Schaferové. Nechy-
běly sportovní soutěže – střelba na koš 

Titul Sportovec Tanvaldu roku 2009 získal dlouholetý trenér TJ SEBA Tanvald Karel 
Kasper (vpravo na snímku při vyhlašování na tanvaldské sportovním plesu) 
 V. Vyhnálek

dvojic a florball. Pořadatelé děkují všem, 
kteří přiložili ruku k dílu, a zejména pak 
sponzorům, bez kterých se to dělat 
opravdu nedá. A protože úspěch zava-
zuje, již nyní se připravuje na 19. února 
2010 VII. Sportovní ples. Rádi uvítáme 
jakékoliv vaše podněty, připomínky, 
názory i kritiku na tjseba@tjsebatan-
vald.cz.

Za TJ Seba Tanvald
Milan Kozák

Sportovní ples – opět vyprodáno!

části na 5. místě a v nadstavbě soutěže 
bude hrát o 5. – 7. místo.
Program domácích zápasů v hale na 
Výšině:
19. 3. Čt – 18.15 Tanvald – SK Liberec
16. 4. Čt – 18.15 Tanvald – Bižuterie
    Jablonec B

V. Hošek

Tanvald na mistrovství ČR i v Českém 
poháru. Pod vedením trenérky Ireny 
Tomšové vyhráli ČP družstev mladšího 
dorostu ve sprintu, na MČR dorostu 
získala Z. Koucká dvakrát stříbrnou a L. 
Doležalová a M. Bartůněk bronzové 
medaile a v průběžném hodnocení 
Českého poháru je s minimální ztrátou 
stříbrné v konkurenci závodníků z celé 
ČR.
Pohár Libereckého kraje v běhu na 
lyžích. Na prvních místech v celkovém 
hodnocení Poháru LBK se umístili Tomáš 
Dufek, Vojta Vyhnálek, Pavla Marous-
ková, Adrian Šírek a Karolína Kunzová. 
Pohár LBK za druhé místo získali Daniel 
Šírek a Anna Sixtová a třetí místo si 
odnesla Tereza Beranová s Jonášem 
Bešťákem. V družstvech obsadila TJ 
SEBA Tanvald stříbrnou pozici v konku-
renci sedmnácti oddílů.
Na konci stručného výčtu těch největších 
úspěchů je potřeba poděkovat za vzor-
nou reprezentaci našeho města všem 
závodníkům, jejich rodičům a trenérům. 
Velký dík patří i všem sponzorům, z nichž 
ti největší jsou Město Tanvald, Pekařství 
Jan Mašek, Primaplast, ABB Jablonec 
nad Nisou. 
Zájemci, kteří chtějí rozšířit řady lyžařů 
– běžců TJ SEBA Tanvald, nebo různou 
formou podpořit činnost TJ SEBA 
Tanvald, se mohou hlásit na telefonu 
607 859 212, kde jim budou podány 
potřebné informace.

ZA TJ SEBA Tanvald 
Vladimír Vyhnálek

Eufórie lyžařů TJ SEBA Tanvald pokračuje

TJ SEBA Tanvald – basketbal informuje

Březnový slalom nejmenších o vánočky


